
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Örebro län 

Måndag den 10 februari 2020, Kl. 18:00, Laxå bibliotek, Postgatan 13, 695 30 Laxå. 

Närvarande: Ulf Allvin, Margareta Widell, Urban Tholfsson, Tomas Bergkvist, Edith Rudholm, 
My Soling, Ann-Sofi Eliasson, David Tverling (på telefon). 

1. Öppnandet av mötet 

2. Val av mötesordförande, justerare och sekreterare  

- Margareta Widell väljs till ordförande 

- My Soling väljs till sekreterare 

- Tomas Bergkvist väljs till justerare av protokollet  

3. Godkännande av dagordning 

- Dagordningen godkänns 

4. Föregående protokoll 

- Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

5. Budget 

- Budget och bokslut genomgicks ej igenom då Silke ej var närvarande. Lämnas till 
nästa möte. 

6. Projektansökningar  

a. Lärande vatten: Från skola och kommun finns fråga om tillägg, LOVA-bidrag 
på 50 000kr, för att titta på flodpärlmusslor. Pengarna ska gå till konsult som 
inventerar flodpärlmussla och elever från skolan får följa med och delta när 
inventeringen är genomförd. Förslag till konsult finns. Ansökan ska vara 
inlämnad 28/2-2020, David genomför ansökan. Styrelsen beslutar enhälligt att 
ansökan kan inlämnas. 

b. Skogsgruppen: Två forskningsresor, en 2020 och en 2021, där man genomför 
inventeringar av skyddsvärd skog. Det finns pengar att söka från en fond (ff 
evensia) som utdelar 30-40 000/ event. Pengarna ska bekosta boendet för 
medlemmarna samt mat och eventuella inventerare. Ansökan ska vara 
inlämnad 14/2-2020, David genomför ansökan. Styrelsen beslutar enhälligt att 
ansökan kan inlämnas. 

c. LOVA-bidrag 

i. LOVA-bidrag nr 1: Lst har kontaktat David om att det finns LOVA-
pengar att fördela. Språngbräda till LOVA-bidrag nr 2. Liknande 
lärande vatten men gällande återvätning restaurering av mossar och 
myrar. Söka pengar från Riks NF som egeninsats till ansökan 4, 
förankrat med Andreas Skarhed på NF. Finns redan ett projekt 



Risveden (Gtbg) som kan kopieras. Skolan i Laxå ställer sig positiva till 
detta. Ansökan ska vara inlämnad 3/3-2020, David genomför ansökan. 

ii. LOVA-bidrag nr 2: Lst har kontaktat David om att det finns LOVA-
pengar att fördela. Pengarna kan användas till projekt fokuserar på 
mossar och restaurering av mossar och våtmarker. Restaureringen 
föreslås fokusera på att inventera skadebilden i ett begränsat område 
samt restaurering av området så som återvätning och förbättring av 
vattenkvaliteten. Förslag till projektområden är Västra askersund, 
Tiveden, Laxå och Degerfors. Arbetet ska göras i samarbete med 
länsstyrelsen och genomförs av konsult. Kostnaden är ännu inte 
bedömd. David tar projektledarrollen och återkommer om kostnad 
samt vad arbetet för föreningen innebär. Ansökan ska vara inlämnad 
3/3-2020, David genomför ansökan. 

Styrelsen delegerar till arbetsgruppen att ta beslut om ansökan då David tagit 
reda på kostnad och arbetsinsats. 

d. Styrelsen anser att projektuppföljning som är överskådlig saknas och 
efterlyser någon typ av rapportering med jämna mellanrum. Tomas tar fram 
förslag på det som bör ingå och återkommer till Eva Bergh och Kajsa Grebäck. 

7. Facebookstrategi 

- Möte med Eva Bergh genomförs 11/2-2020. My Soling återkommer via mail hur 
mötet gått. 

8. Årsmöte i Nora den 5 april 

a. Tackpresent till Martin till årsmöte beslutades ej.  

b. 5/4-2020 är en söndag och styrelsen önskar ändra datum så att årsmötet blir 
på en lördag. Edith tar kontakt med Kajsa om tid, datum och utskick till 
medlemmarna.  

9. Verksamhetsberättelse 

- Allt är inte inskrivet än men alla har koll på sina ansvarsområden och vi bör snaras 
göra färdigt verksamhetsberättelsen. 

10. Verksamhetsplan 

- Styrelsen beslutar att använda den inledande skrivelsen om framtidsstrategi från 
2019. Vi fortsätter även att arbeta med skogen men lägger också fokus 
vattenkvalitet och våtmarkernas funktion i vattnets kretslopp vilket bör framgå i 
verksamhetsplanen för 2020. Även Snoklok bör beskrivas i planen.  

11. Debattartikel Vatten 

- My har inte fått gensvar på underlaget till debattartikel och önskar skriftligt 
gensvar till nästa möte. Argumenten behöver vässas och förslaget är att den ska 
vara färdig att släppas då Vätternvatten-projektet ligger på remiss. 



12. Årshjulet 

- Inget på årshjulet i februari.  

13. Regionalkansli framtid 

a. Mötet i Hallsberg med andra länsförbund  angående regionkansliernas 
framtid:  Silke bör sammanfatta resultatet av mötet och referera till styrelsen. 
Det som har framgått var att man vid mötet var överens kring de problem och 
lösningar som beskrevs vid NFÖL föregående styrelsemöte. 

b. 21-22/3-2020 Länsordförandekonferens i Stockholm: Silke åker och Ann-Sofie 
följer eventuellt med. 

14. Skrivelse och rapporter 

a. Hopajola: Möte 11/2. Mer besked kring hur kommunerna ställer sig till utökat 
bidrag förväntas efter mötet. 

b. Lärande vatten: gått bra 2019. David fortsätter som projektledare.  

c. Naturpärlor: Man har deltagit och arrangerat fotofestival och ska samordna 
guidningar (finns i guideprogrammet 22/3-16/6). Gällande fotofestivalen i 
framtiden så bör styrelsen vara med och representera föreningen då vi når 
många under denna festival. Sörbyskogen har inventerats och mycket 
skyddsvärda arter har hittats. Dock ligger detaljplan med vägar och annan 
bebyggelse inom denna skyddsvärda del ute. David väntar på svar från 
kommunens naturvårdsenhet. David tar reda på vem som är ansvarig för 
planen och återkopplar vid nästa möte. 

d. Skogsgruppen: Arbetet går bra. David försöker att få gruppen att bli mer 
självgående. Under december och januari har man inventerat intensivt på 
Sveaskogs mark gällande skyddsvärd natur, ca 14 olika områden. Nästa möte 
24/2-2020. 

15. Övriga frågor 

- Ann-Sofie informerar om ”Bli snokledare” sixtorp 25-26/4 2020. 
 

16. Kommande möten 

- Nästa möte: 9/3-2020 kl 18.00 hos Edith på Värngatan 4 E. Edith ordnar 
förfriskningar. 
 

17. Mötet avslutas 


